
1. Архитектура и дизайн на сгради

2. Строителство на сгради и съоръжения

3. Енергийна ефективност (професионален опит в извършване на обследване за

енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради, разработване и изпълнение

на проекти за използване на възобновяеми енергийни ресурси и/или прилагане на

енергийно ефективни мерки)

4. Строителни конструкции

5. Хидроинженерство

6. ВиК инженерство

7. Електроинженерство

8. Инженерство, профил Геозащитни дейности

9. Инженерство, профил Отоплителни, вентилационни и климатизационни инсталации

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство

11. Инженерство, профил Пожарна безопасност и безопасност на труда 

12. Инженерство, профил Автоматика

13. Инженерство, профил Технология на хранително-вкусова промишленост

14. Инженерство, профил Транспорт

15. Електроника

16. Химически технологии

17. Машинно инженерство 

18. Авио-инженерство 

19. Корабно инженерство – корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми

20. Текстилно инженерство

21. Технология на облеклото 

22. Системи за управление на трафика (Професионален опит в някоя от областите:

транспорт, електроника и автоматика, комуникационната и компютърната техника

или пътното строителство)

23. Системи за управление на сигурността (Професионален опит в някоя от областите:

системите за видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене, системи за

охрана, системи за контрол на достъпа и работното време и други подобни)

Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на 

техническите спецификации, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки

Приложение към Заповед № РД-48/14.11.2017г.
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24. Географски информационни системи 

25. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

26. Науки за земята (география, геология, геодезия и др.)

27. Металургия

28. Енергетика 

29. Ландшафтна архитектура (професионален опит в областта на ландшафтната

архитектура, ландшафтното устройство, урбанизма, регионално развитие и

управление)
30. Телекомуникации

31. Информационни и комуникационни технологии 

32. Информатика и компютърни науки

33. Комуникационна и компютърна техника

34. Археология

35. Опазване на културното наследство (професионален опит в областта на консервация

и реставрация на недвижимото културно наследство)

36. Социални дейности, Социален мениджмънт, Управление и контрол на условията на

труд и социално предприемачество

37. Администрация и управление 

38. Електронно управление (професионален опит в областта на разработването или

изпълнението на стратегии, концепции или проекти в областта на електронното

управление и/или електронно правосъдие)

39. Право

40. Психология

41. Социология

42. История

43. Науки за културата

44. Химически науки

45. Физически науки

46. Биологически науки

47. Медицина

48. Дентална медицина и зъботехника

49. Фармация

50. Медицинска техника

51. Ботаника

52. Биотехнологии 

53. Растениевъдство

54. Животновъдство
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55. Животновъдство, профил Рибовъдство и аквакултура

56. Горско стопанство

57. Ветеринарна медицина

58. Микробиология

59. Екология

60. Хидробиология

61. Педагогически науки

62. Икономика, профил Икономика и организация на труда

63. Икономика, профил Счетоводство и контрол 

64. Икономика, профил Финанси 

65. Финансов и икономически анализ 

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност

67. Туризъм

68. Хранително-вкусова промишленост 

69. Изкуства

70. Дизайн и реклама

71. Национална сигурност

72. Военно дело
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